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SUMMARYY IN DUTCH 

Watt verspreidde precies van de Indiase onafhankelijkheidsbeweging naar de 

Amerikaansee burgerrechtenbeweging? Hoe verliep de transnationale diffusie van de 

Gandhii  se he repertoire naar de Verenigde Staten? Waarom duurde het ongeveer 

vijfendertigg jaar voordat Amerikaanse activisten de Gandhische repertoire volledig 

toepastenn in hun eigen omgeving? Deze drie onderzoeksvragen vormen de leidraad van 

mijnn proefschrift. 

Inn hoofdstuk één ontwikkel ik een theoretisch raamwerk voor het bestuderen van 

transnationalee diffusie tussen gelijksoortige én verschillende sociale bewegingen (en 

samenlevingen).. Dit raamwerk bestaat uit vier samenhangende veronderstellingen: 1) het 

zogenaamdee 'diffusieobject' kan multi-dimensioneel en flexibel zijn; 2) het 'veld van 

ontvangst**  {mainstream field of reception), bestaande uit de massa media en 

opinieleiders,, zet het diffusieproces in gang, maar produceert meestal ook twee 

stereotypischee interpretaties van het 'diffusieobject': óf het overdrijft de verschillen 

tussenn de 'zenders*  en de 'ontvangers1 {hyper-difference), óf het overdrijft de 

overeenkomstenn tussen de 'zenders*  en de 'ontvangers' (over-likeness)\ 3) 'kritische 

ontvangers'' (critical communities) zijn vaak de enigen die in staat zijn om deze 

stereotypenn te overstijgen, via een proces van 'dislocatie' {dislocation) en 'relocatie' 

[relocation):[relocation): en 4) in het algemeen bepalen twee diffusiemechanismen {brokerage en 

collectivecollective appropriation) de mogelijkheden en beperkingen van de 'kritische ontvangers' 

bijj  het toepassen van het 'diffusieobject'. 

Hoofdstukk twee laat zien hoe Gandhi en Indiase activisten in Zuid-Afrika 

begonnenn met het ontwikkelen van de Gandhische repertoire van geweldloos verzet, en 

hoee de Gandhische actievormen, organisatiemethoden en discursieve taal daarna in India 

tott stand kwamen. De Gandhische repertoire was nooit verankerd in één tijdperk, gebied, 

off  cultuur: het begeleidde de collectieve acties van activisten in Zuid-Afrika, India en 

vervolgenss ook in andere delen van de wereld. Maar elke keer dat activisten de 

Gandischee repertoire in een nieuwe omgeving wilden gebruiken, moesten ze het eerst 

aanpassenn aan de specifieke omstandigheden. Het duurde daarom ongeveer vier jaar 

voordatt Gandhi zelf. na terugkomst uit Zuid-Afrika in 1915, genoeg wist van de 
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hedendaagsee situatie in India om de Rowlatt Bill campagne en daarna de Noncooperation 

bewegingg te leiden aan de hand van de Gandhische repertoire. Toen deze evenementen 

voortijdigg moesten worden gestopt wegens een gebrek aan discipline en organisatie onder 

dee activisten, besloot Gandhi om meer nadruk te leggen op het bestrijden van lokale 

problemenn ter voorbereiding op nationale directe actie (constructiveprogram). Pas in 

19300 en 1931 werd de Gandhische repertoire weer toegepast in een massale geweldloze 

campagne,, de Zout Mars (Salt March). In deze jaren bereikte de Gandhische repertoire 

zijnn hoogtepunt, door op een effectieve manier de 'constructive program' en geweldloze 

directee actie te combineren. Tijdens de Quit India beweging in 1941 en 1942 begon de 

teloorgangg van de Gandhische repertoire, omdat extremistische activisten in naam van 

Gandhii  op gewelddadige wijze de Britse overheersing in India probeerden te beëindigen. 

Tegenn de tijd dat India in 1947 onafhankelijk werd. nam bijna niemand de Gandhische 

repertoiree meer serieus. In het kort toont hoofdstuk twee aan dat de Gandhische 

repertoiree van geweldloos verzet vanaf het begin multi-dimensioneel en flexibel was. 

zowell  in goede als in slechte tijden. 

Inn hoofdstuk drie begint mijn analyse van de transnationale diffusie van de 

Gandhischee repertoire en bespreek ik hoe dit proces op gang kwam in de twintiger jaren. 

Dee Amerikaanse media en opinieleiders schonken na 1921 steeds meer aandacht aan de 

ontwikkelingenn in India, maar tegelijkertijd introduceerden ze ook de 'over-likeness' en 

'hyper-difference'' stereotypen. De 'critical communities' die in deze jaren ontstonden 

warenn ook niet in staat om de vooroordelen over de Gandhische repertoire te weerstaan. 

Alss gevolg was de bijdrage van de 'brokerage' en 'collective appropriation' 

mechanismenn niet positief, en vonden er geen belangrijke toepassingen van de 

Gandhischee repertoire plaats in de Verenigde Staten. Dit hoofdstuk toont aan dat 

transnationalee diffusie niet een snel, lineair en vanzelfsprekend proces was. 

Hoofdstukk vier bespreekt hoe enkele Amerikaanse ontvangers in the dertiger jaren 

'dislocation'' mogelijk maakten. Terwijl de 'mainstream field of reception' de 

stereotypischee interpretaties reproduceerde, begonnen enkele 'critical communities' de 

praktischee implicaties van de Gandhische repertoire voor hun eigen doeleinden en 

activiteitenn in te zien. Vooral de boeken en toespraken van Richard Gregg (een 

religieuzee pacifist) en Krishnalal Shridharani (een Indiase nationalist die in de Verenigde 
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Statenn woonde) droegen hiertoe bij, terwijl de persoonlijke discussies van Howard 

Thurmann en Benjamin Mays (beiden Afrikaans-Amerikaanse theologen) met Gandhi in 

Indiaa de Gandhische repertoire populair maakten binnen deze minderheidsgroep. De 

diffusiemechanismenn in deze tijd hadden ook een positieve invloed op het transnationale 

diffusieproces.. Al met al maakt hoofdstuk vier duidelijk dat, door sterke banden te 

leggenn met Gandhische activisten (in zowel India als de Verenigde Staten), 'kritische 

ontvangers'' tot het besef kwamen dat de Gandhische repertoire ook buiten India 

toegepastt kon worden. 

Hoofdstukk vijf legt de nadruk op de volgende (en misschien wel moeilijkste en 

belangrijkste)) overgang in het transnationale diffusieproces: van mentale en intellectuele 

waarderingg tot praktische en collectieve experimentatie. In tegenstelling tot voorheen, 

leiddee de kleinschalige toepassingen van de Gandhische repertoire tussen 1940 en 1947 

tott directe confrontaties met—en daardoor tot directe inmenging van—lokale en 

nationalee autoriteiten. Maar de rol van de Amerikaanse politieke context in deze jaren 

wass veel ambi val enter dan de meeste sociale beweging wetenschappers denken. Het is 

opp zijn minst twijfelachtig of de Amerikaanse 'politieke mogelijkheden structuur' 

(political(political opportunity structure) sinds de twintiger jaren alsmaar gunstiger was geworden, 

zoalss Doug McAdam en anderen stellen. Hoewel de mogelijkheden op sommigen 

gebiedenn toenamen, namen ze in andere gebieden af. En hoewel de politieke openingen 

sommigee Afrikaans-Amerikaanse groepen (vooral gematigde en hervormingsgezinde 

groepenn zoals de NAACP en de NUL) stimuleerden, hadden ze een negatieve invloed op 

anderee Afrikaans-Amerikaanse groepen (zoals de radicale en directe actie-gerichte CORE 

enn de MOWM). Ondanks de ambivalente politieke omstandigheden, waren enkele 

'criticall  communities' in staat om stereotypische interpretaties te voorkomen en 

kortstondigee (maar daardoor niet minder belangrijke) geweldloze campagnes te 

organiseren.. Vooral de Congress of Racial Equality (CORE) en de March On 

Washingtonn Movement (MOWM), die allebei in de veertiger jaren werden opgericht, 

speeldenn hierbij een belangrijke rol. Ze maakten gebruik van bestaande Gandhische 

netwerkenn en wisten een sterk Gandhisch infrastructuur op te bouwen in de Verenigde 

Staten.. Hierdoor konden ze de Gandhische repertoire toepassen in autonome Afrikaans-

Amerikaansee instellingen (zoals kerken, burgerlijke organisaties en universiteiten) en 
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tijdenss dramatische verzetscampagnes. Naderhand werd duidelijk dat deze zeven jaren 

cruciaall  waren voor het leggen van de basis voor een grootschalige Gandhische sociale 

bewegingg tegen Amerikaanse rassendiscriminatie. 

Maarr hoofdstuk zes benadrukt dat, ondanks de voorspoedige ontwikkelingen in 

voorgaandee jaren, transnationale diffusie van de Gandhische repertoire nooit 

voorspelbaarr of teleologisch was. In tegenstelling tot Everett Rogers en andere 

voorstanderss van het 'klassieke diffusiemodel\ verliep dit proces niet volgens 

opeenvolgendee stadia. Tussen 1948 en 1954 domineerde de Koude Oorlog de 

Amerikaansee samenleving en was er een terugval in het transnationale diffusieproces. Na 

dee dood van Gandhi in 1948, schonken de media en opinieleiders veel minder aandacht 

aann zijn methoden, terwijl de "critical communities' (vooral de radicale Gandhische 

groepenn zoals CORE en de MOVVM) alle zeilen moesten bijzetten om de McCarthy 

periodee te overleven. Hoewel oude Gandhische netwerken bleven bestaan, en een nieuwe 

'criticall  community' (de Highlander Folk School) een belangrijke rol vervulde in het 

smedenn van nieuwe netwerken, waren deze niet in staat om geweldloze directe actie 

campagness te organiseren. Tegelijkertijd nam de intensiteit van de diffusiemechanismen 

('brokerage'' en 'collective appropriation') ook af. Het tijdperk na de Tweede 

Wereldoorlogg leidde dus onverwachts tot een terugval in transnationale diffusie en bijna 

niemandd durfde in deze jaren nog te hopen op een Gandhische sociale beweging in de 

Verenigdee Staten. 

Zoalss hoofdstuk zeven laat zien ontstond zo'n Gandhische beweging toch, 

ondankss het pessimisme aan het begin van de Koude Oorlog. Vanaf 1955 tot 1965 

wistenn activisten in de burgerrechtenbeweging de obstakels van de 'mainstream Held of 

reception'' (en de Amerikaanse politieke mogelijkheden structuur) te omzeilen en 

organiseerdenn de belangrijkste 'critical communities'—de Southern Christian Leadership 

Conferencee (SCLC) onder leiding van Martin Luther King, Jr., de Student Nonviolent 

Coordinatingg Committee (SNCC) onder leiding van studenten, en CORE meerdere 

grootschaligee campagnes waarin de Gandhische repertoire werd aan- en toegepast. In 

dezee jaren stimuleerden de 'brokerage' en 'collective appropriation' mechanismen elkaar, 

enn werd het transnationale diffusieproces voltooid. Hoewel dit hoogtepunt maar tien jaar 

duurde,, bevestiut hoofdstuk zeven dat transnationale diffusie tussen verschillende sociale 
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bewegingenn (in mijn geval, van een niet-westerse naar een westerse beweging) 

problematischh maar niet onmogelijk is. 

Tenslottee vat hoofdstuk acht de belangrijkste argumenten van de voorgaande 

hoofdstukkenn samen en geeft het aan wat de bredere relevantie van mijn theoretisch 

raamwerkk is. Het illustreert hoe dit raamwerk zich verhoudt tot huidig onderzoek naar 

socialee bewegingen en mondialiseringstheorie. En het concludeert met een paar 

suggestiess voor toekomstig onderzoek naar geweldloze repertoires en transnationale 

diffusiediffusie binnen de zogenaamde anti-globaliseringsbeweging, gebaseerd op het analytisch 

kaderr van dit proefschrift. 
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